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KIERUNKI STUDIÓW NA WYDZIALE 
ARCHEOLOGII
• ARCHEOLOGIA

– OGÓLNOAKADEMICKIE I STOPNIA: STACJONARNE

– OGÓLNOAKADEMICKIE STUDIA II STOPNIA: STACJONARNE I NIESTACJONARNE

• ARCHAEOLOGY – OGÓLNOAKADEMICKIE STUDIA STACJONARNE I i II stopnia

Zarządzenie nr 129 Rektora UW w sprawie przekształcenia Wydziału Historycznego, §3

*studia ogólnoakademickie - studia ściśle związane z działalnością naukową danej uczelni. Przynajmniej połowa 

zajęć (w przeliczeniu na ECTS) musi być powiązana z badaniami i publikacjami naukowymi, a absolwent jest 

wstępnie przygotowany do kariery naukowej (istnieją także studia praktyczne lub dualne)

Dlatego np. wykopaliska i powierzchniówki dla studenta są ćwiczeniami terenowymi, a nie praktykami zawodowymi.



LICZBA STUDENTÓW W ROKU AKAD. 2019/20

103

16

67

10

89

11

45

4

16

47

11

25 24

0

20

40

60

80

100

120

Studia licencjackie PL Studia magisterskie PL Studia licencjackie EN Studia magisterskie EN Studia zaoczne Studia podyplomowe
poprzednie

I II III Im IIm I.

Liczba studentów wg poszczególnych roczników



LICZBA STUDENTÓW W ROKU AKAD. 2020/21 
(na dzień 28.10.2020)
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LICZBA STUDENTÓW POSZCZEGÓLNYCH 
STOPNI STUDIÓW

Studia PL Studia EN

Studia I stopnia 222 24

Studia II stopnia 86 4 (tylko II rok)

Studia zaoczne 44 -

SUMA 352 28

Łącznie: 380 studentów obu kierunków 
Prodziekan ds. studenckich w kadencji 2020-24
Polityka dawania narzędzi ułatwiających realizację zadań dydaktycznych wykładowcom:

- spotkania w celu przedyskutowania potrzeb i problemów,
- organizacja szkoleń,
- pomoc w przygotowaniu sylabusa, 
- omówienie zbiorczych danych dotyczących oceny zajęć w celu wychwycenia najmocniejszych i najsłabszych elementów 

związanych z dydaktyką.



Dotychczasowe działania Prodziekan ds. 
studenckich 
(1-28.10.2020)

• Ustalenie zasad realizacji zajęć hybrydowych wraz z p.o. Kierownika Jednostki 
Dydaktycznej

• Organizacja zajęć zdalnych i nadzór nad ich realizacją

• Organizacja szkoleń dedykowanych dla naszych wykładowców na platformie 
KAMPUS dla wykładowców Wydziału Archeologii (dwa szkolenia)

• Organizacja nowych kanałów komunikacji ze studentami:

- Seria spotkań zdalnych z poszczególnymi rocznikami studiów

- Oddzielne konto z adresem wa.student@uw.edu.pl – do komunikacji wyłącznie ze 
studentami, opiekunami studentów i pracownikami Sekcji ds. studenckich. Na tym 
koncie będą także materiały dla kolejnych Prodziekanów ds. studenckich Założenie 
strony na FB z możliwością komunikowania się za pomocą komunikatora Messenger 
www.facebook.com/wa.prodziekan.studia/

• Odświeżenie zakładki „STUDIA” na stronie Wydziału 
https://www.archeologia.uw.edu.pl/

• Organizacja zajęć z jęz. akadyjskiego dla studentów III roku

mailto:wa.student@uw.edu.pl
http://www.facebook.com/wa.prodziekan.studia/
https://www.archeologia.uw.edu.pl/


PLANOWANE DZIAŁANIA NA NAJBLIŻSZY CZAS
• Realizacja zadań zaplanowanych przez RD wcześniej (zasady egzaminowania!) 

• Propozycja nowych limitów na zajęcia i przelicznika ćwiczeń terenowych - RD

• Doszlifowanie nowego programu studiów – RD

• Spotkania z wykładowcami prowadzącymi poszczególne typy zajęć w celu ustalenia 
spójnej oferty dydaktycznej i przestrzegania zasad zawartych w uchwałach RD

• Weryfikacja oferty dydaktycznej w odniesieniu do realizacji programu 
zatwierdzonego przez Senat UW – RD

• Szkolenie dla pracowników dotyczące mobbingu, molestowania, równości – przy 
współpracy z RD powstanie także odpowiedni dokument zawierający zalecenia i 
zasady postępowania w takich sytuacjach – w porozumieniu z Dziekanem

• Przewodnik dla studentów oraz strona z FAQs – w porozumieniu z Samorządem

• Pomoc w uzyskaniu indywidualnych zniżek na opłaty za studia anglojęzyczne i 
zmniejszenie lub całkowite zniesienie opłaty za studia w jęz. angielskim na kolejny 
rok akademicki – wraz z Kierownik Studiów w jęz. Angielskim



Osoby ściśle współpracujące z Prodziekanem ds. 
studenckich

• Członkowie Rady Dydaktycznej – skład na stronie WA

• Samorząd Studentów WA

• Dr Elżbieta Jaskulska - Kierownik Studiów Anglojęzycznych (Archaeology – Studies in English)

• Dr hab. Radosław Karasiewicz-Szczypiorski – Opiekun studentów studiów niestacjonarnych

• Dr Marcin Matera – Opiekun studentów realizujących ćwiczenia terenowe

• Dr Katarzyna Pyżewicz – Opiekun studentów I roku na kierunkach Archeologia i Archaeology

• Sylwia Domaradzka - Koordynator programu Erasmus studentów wyjeżdżających (jako koordynator wyjeżdżających 
pracowników podlega Dziekanowi)

• Artur Grabarek - Koordynator programu Erasmus studentów przyjeżdżających (jako koordynator przyjeżdżających 
pracowników podlega Dziekanowi)

• Koordynator zajęć zdalnych (Zarządzenie nr 206) – do ustalenia

• dr hab. Anna Smogorzewska (Przewodnicząca), Marcin Wagner,  Renata Kamińska – Komisja Rekrutacyjna WA UW

• Studia podyplomowe – wg aktualnego Regulaminu Studiów Podyplomowych, kierownikiem jest Dziekan, ale trwają 

prace nad nowym regulaminem. Dziekan powołał Prodziekan ds. studenckich na funkcję Kierownika Studiów 

Podyplomowych



• Samodzielna Sekcja ds. studenckich

• Renata Kamińska – Kierownik Sekcji, studia dzienne, polskojęzyczne
• Joanna Chomicz – studia zaoczne i anglojęzyczne

• Michał Adamiak – studia podyplomowe „Archeologia Podwodna”, obsługa USOS; 
Koordynator stypendiów socjalnych dla studentów WA

• Pracownicy sekcji podlegają bezpośrednio Prodziekanowi do spraw studenckich. 
Prodziekan do spraw studenckich w porozumieniu z Dziekanem wyznacza 
kierownika Sekcji Samodzielnej do Spraw Studenckich. 

• Do kompetencji Prodziekana ds. studenckich należy nadzór nad jakością obsługi 
studentów

Osoby ściśle współpracujące z Prodziekanem 
ds. studenckich


